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Abstract
This article presents the principles of functioning of the National Police 

Information System supporting the fight against crime and corruption. This system 
has been working in the Police for over a dozen years. The purpose of the system is to 
provide police officers with access to data about wanted persons, criminals, crimes, 
traffic offenses, legitimates, addresses. The system allows for the preparation of many 
statistics that are used by the Police to develop strategic assumptions for public safety. 
The system facilitates activities related to the fight against corruption. The types of 
data collected in the National Police Information System will be presented later in 
the article. Data from the system is made available to other services to coordinate 
and coordinate activities for the implementation of joint ventures to improve public 
safety. The article defines public safety.

Streszczenie
Artykuł przedstawia zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego 

Policji wspierającego walkę z przestępczością oraz przestępczością korupcyjną. Sys-
tem ten jest stosowany w Policji od kilkunastu lat. Jego celem jest zapewnienie funk-
cjonariuszom Policji dostępu do danych o osobach poszukiwanych, przestępcach, 
przestępstwach, wykroczeniach w ruchu drogowym, legitymowaniach i adresach. 
System pozwala na przygotowywanie wielu statystyk, które są wykorzystywane przez 
Policję w celu opracowywania założeń strategicznych dla bezpieczeństwa publicz-
nego. Ułatwia też prowadzenie działań związanych ze zwalczaniem przestępczości 
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korupcyjnej. Szczegółowy katalog danych, jakie są gromadzone w Krajowym Syste-
mie Informacyjnym Policji, zostanie przedstawiony w dalszej części artykułu. Dane 
z systemu są udostępniane innym służbom w celu współdziałania i koordynowania 
działań dla realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa pu-
blicznego. W artykule zdefiniowano bezpieczeństwo publiczne.

Keywords: security, Police, National Police Information System, crime,  
korruption

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, Policja, Krajowy System Informacyjny Policji, 
przestępczość, korupcja

Wprowadzenie
Bezpieczeństwo publiczne to stan na obszarze państwa powstały w wyn-

iku zorganizowanej i realizowanej obrony oraz ochrony osób i mienia przed 
zagrożeniami na lądzie, morzu i w powietrzu. Uważa się, że zapewnienie 
bezpieczeństwa publicznego danej społeczności stanowi podstawowy 
warunek duchowego i materialnego rozwoju całej grupy zorganizowanej 
w państwo i żyjących w tym państwie jednostek ludzkich.

Wyrażenie „bezpieczeństwo publiczne” w literaturze przedmiotu 
występuje często wspólnie z pojęciem „porządek publiczny” i pojmowane 
jest jako „ład, spokój, życie zgodne z prawami przyjętymi w społeczeństwie” 
. Na podstawie istniejących definicji tych wyrażeń można wnioskować, że 
wyrażenia „bezpieczeństwo publiczne” i „porządek publiczny” sprowadzają 
się w rzeczywistości do tej samej istoty sprawy. Chodzi głównie o utrzymanie 
właściwego funkcjonowania instytucji i urządzeń służących obywatelom.

Na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce stoją m.in.: 
Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu, 
Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Państwowa Straż 
Pożarna.
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Rysunek 1. 
Struktura bezpieczeństwa 

Źródło: Bezpieczeństwo – teoria i praktyka (Pokruszyński, s. 151)

Bezpieczeństwo publiczne jest narażone na szereg zagrożeń, które na co 
dzień obniżają komfort funkcjonowania obywateli. Szczegółowa charaktery-
styka i klasyfikacja dla zagrożeń bezpieczeństwa publicznego została zapre-
zentowana na rysunku 2.
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Istotnym elementem wspierającym bezpieczeństwo publiczne jest umiesz-
czona na stronie Policji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Poczucie 
bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma 
decydujący wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Dlatego też 
ważne jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne ziden-
tyfikowanie i przedstawienie wszystkim zainteresowanym skali i rodzaju za-
grożeń. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na informacjach 
skatalogowanych w trzech płaszczyznach:
  informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych;
  informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie: 

–  bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samo-
rządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.,

–  realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu pu-
blicznemu;

  informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem 
platformy wymiany informacji. –

 

Źródło: http://www.policja.pl/pol/mapa-za-
grozen-bezpiecze/33880,dok.html

Rysunek 3 
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
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Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu 
i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do zapewnienia bezpie-
czeństwa i porządku publicznego. Działa na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji. Do podstawowych zadań Policji należą: ochrona życia i zdrowia ludzi 
oraz mienia; ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapew-
nienie spokoju w miejscach publicznych, w środkach publicznego transportu 
i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach powszechnie dostęp-
nych; inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie po-
pełnianiu przestępstw i wykroczeń; wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz 
ściganie ich sprawców; nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami 
ochronnymi; kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administra-
cyjnych; przetwarzanie informacji kryminalnych oraz prowadzenie bazy DNA. 

W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-roz-
poznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Może 
korzystać z danych o osobie uzyskanych przez inne organy, służby i insty-
tucje w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Poli-
cjanci wykonując ustawowe czynności, mają prawo m.in. do: legitymowania; 
zatrzymywania osób w przypadkach określonych w przepisach kodeksu po-
stępowania karnego; zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na 
podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład 
karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego; zatrzymywania 
osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkie-
go; pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków; pobierania materiału 
biologicznego ze zwłok; przeszukiwania osób i pomieszczeń; obserwowania 
i rejestrowania obrazu; dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawar-
tości bagaży, sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach 
transportu lądowego, powietrznego i wodnego; obserwowania i rejestrowania 
przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, 
a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno- 
-porządkowych żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, or-
ganów administracji rządowej i samorządu terytorialnego. 

Nadzór nad działalnością funkcjonariuszy sprawuje Komendant Główny Poli-
cji, który jest usytuowany w ramach struktury organizacyjnej Komendy Głównej 
Policji (KGP). Schemat organizacyjny KGP został przedstawiony na rysunku 3.



KRAJOWy SySTEM INFORMACyJNy POLICJI WSPIERAJąCy WALKĘ Z PRZESTĘPCZOŚCIą...

275Journal of Modern Science tom 2/33/2017

Ry
su

ne
k 

4.
 

Sc
he

m
at

 o
rg

an
iz

ac
yj

ny
 K

om
en

dy
 G

łó
w

ne
j P

ol
ic

ji

Źr
ód

ło
: h

ttp
://

bi
p.

kg
p.

po
lic

ja
.g

ov
.p

l/k
gp

/st
ru

kt
ur

a-
or

ga
ni

za
cy

jn
/2

27
59

,S
TR

U
K

TU
RA

-O
RG

A
N

IZ
AC

YJ
N

A-
KO

M
EN

D
Y-

G
LO

W
N

EJ
-P

O
-

LI
CJ

I.h
tm

l, 
do

stę
p:

 8
.0

1.
20

17



PAWEŁ CHODAK

276 Journal of Modern Science tom 2/33/2017

Krajowy System Informacyjny jest zarządzany i rozwijany przez Wydział 
Obsługi Informacyjnej, który znajduje się w strukturze Biura Wywiadu i In-
formacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji. Szczegółowy schemat 
Biura został przedstawiony na rysunku 4.

Rysunek 5. 
Schemat organizacyjny Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy 
Głównej Policji

Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/bwik/struktura/schemat-organizacyjny/2532,Schemat-
organizacyjny.html, dostęp: 8.01.2017

Wymienione powyżej uprawnienia funkcjonariuszy Policji wymagają sto-
sowania zaawansowanych narzędzi informatycznych, które zapewnią im bez-
pośredni dostęp, z miejsca pełnienia służby, do niezbędnych informacji na 
temat osób lub innych obiektów będących w zainteresowaniu Policji. Narzę-
dziem, które spełnia te wymagania, jest działający od kilkunastu lat Krajowy 
System Informacyjny Policyjny (KSIP). 
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Krajowy System Informacyjny Policji to system ewidencyjny gromadzący 
informacje o zdarzeniach, osobach fizycznych, podmiotach, pojazdach, do-
kumentach, rzeczach, legitymowaniach, zakazach w ruchu drogowym oraz 
imprezach masowych. Są to w większości informacje będące w zaintereso-
waniu Policji. Dane w nim zgromadzone pozwalają m.in. na prowadzenie 
statystyki, analizy kryminalnej, typowanie sprawców przestępstw, opracowy-
wanie modus operandi działania przestępców oraz prognozowanie zagrożeń 
dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Krajowy System Informacyjny Policji to system korzystający z danych 
przetwarzanych przez inne systemy ewidencyjne w kraju, niezbędne do re-
alizacji ustawowych zadań Policji. Informacje te zostały przedstawione na 
poniższym rysunku opracowanym przez Szkołę Policji w Pile.

Rysunek 6. 
Schemat organizacyjny Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy 
Głównej Policji

Źródło: http://pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/aktualnosci/2010-1/1479,W-wersji-K.html
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Działanie KSIP jest oparte na przepisach wewnętrznych oraz powszech-
nych aktach prawnych. Krajowy System Informacyjny Policji działa na pod-
stawie decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r.  
w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji  
(Dz.Urz. KGP z 2013 r. poz. 28) zmienionej decyzją nr 379 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. oraz decyzją nr 162 Komen-
danta Głównego Policji z dnia 14 maja 2015 r. Funkcjonowanie KSIP jest 
również związane z zapisami następujących aktów prawnych:

1.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w spra-
wie pobierania i przekazywania obrazów linii papilarnych (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1102).

2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrory-
stycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1092 z późn. zm.).

3.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
21 lipca 2016 r. w sprawie przekazywania informacji przez Policję 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1091).

W celu przedstawienia możliwości informacyjnych i funkcjonalnych 
KSIP poniżej zostaną przedstawione wybrane definicje oraz zasady działania 
Systemu na podstawie decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji, która 
określa w szczególności:

1)  zakres informacyjny, rzeczowy i terytorialny KSIP,
2)  wewnętrzną strukturę, właściwości i przeznaczenie zbiorów danych 

wchodzących w skład KSIP,
3)  procedury przetwarzania informacji w zbiorach danych wchodzących 

w skład KSIP,
4)  procedury nadawania, zmiany, cofania lub utraty uprawnień osobom 

uprawnionym do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych 
w KSIP, oraz procedury upoważniania osób do nadawania, zmiany, cofa-
nia lub utraty w imieniu Komendanta Głównego Policji tych uprawnień.

AFIS – Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej będący sys-
temem komputerowym umożliwiającym gromadzenie i przetwarzanie in-
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formacji o osobach podejrzanych w postaci odcisków linii papilarnych oraz 
niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych z miejsc przestępstw.

Aplikacja Patrol – funkcjonalność systemów teleinformatycznych KSIP, 
polegająca na możliwości sprawdzania przy wykorzystaniu mobilnych termi-
nali noszonych (MTN) lub mobilnych terminali przewoźnych (MTP) infor-
macji o osobach lub rzeczach w zbiorach danych KSIP.

Ostrzeżenia – informacje o zachowaniu się osoby lub stwarzanym przez 
nią niebezpieczeństwie dla siebie lub innych osób, w szczególności informa-
cje o posiadanej broni lub innych niebezpiecznych przedmiotach oraz in-
formacje dotyczące stanu zdrowia osoby mogącego mieć wpływ na sposób 
wykonywania czynności służbowych lub prowadzone przez Policję postę-
powanie, a także informacje zawierające dyspozycje lub nakazy określonego 
postępowania względem osoby.

SPP – System Poszukiwawczy Policji stanowiący funkcjonalność syste-
mów teleinformatycznych KSIP i przeznaczony do wyszukiwania oraz spraw-
dzania informacji o osobach lub rzeczach w zbiorach danych KSIP oraz w do-
stępnych poprzez systemy teleinformatyczne KSIP zbiorach policyjnych.

System Analityczny – funkcjonalność systemów teleinformatycznych 
KSIP, poprzez którą tworzy się raporty, analizy, typowania lub zestawienia 
informacji, w tym danych osobowych, na podstawie wytypowanych przez ten 
system informacji przetwarzanych w zbiorach danych KSIP.

SWD – System Wspomagania Dowodzenia funkcjonujący na podstawie 
odrębnych przepisów Komendanta Głównego Policji w sprawie form i metod 
przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działania-
mi Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych.

Należy wskazać, że KSIP umożliwia dostęp do informacji oraz ich prze-
twarzanie, w tym danych osobowych, z następujących zbiorów danych pro-
wadzonych przez Policję na podstawie przepisów odrębnych:

1)  Policyjnego Rejestru Imprez Masowych (PRIM),
2)  Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK),
3)  rejestru „Broń” obejmującego ewidencję broni utraconej,
4)  zbioru danych osobowych „Licencja”,
5)  ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwa-

nej dalej „Ewidencją”.



PAWEŁ CHODAK

280 Journal of Modern Science tom 2/33/2017

Systemy teleinformatyczne KSIP umożliwiają uzyskiwanie, gromadzenie 
i przetwarzanie w drodze teletransmisji danych informacji, w tym danych 
osobowych, z następujących zbiorów danych innych podmiotów lub orga-
nów władzy publicznej, w tym z:

11)  Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, zwanej 
w KSIP „Noe.NET” lub „Osadzony”,

12) centralnej ewidencji kierowców,
13) centralnej ewidencji pojazdów,
14)  krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, 

zwanego w KSIP „REGON”,
15)  rejestrów i zbiorów danych prowadzonych na podstawie przepisów o ewi-

dencji ludności i przepisów o dowodach osobistych, w tym ze zbioru da-
nych osobowych PESEL, zbiorów meldunkowych i rejestru o dowodach 
osobistych, zwanych w KSIP „centralną ewidencją ludności”,

16) centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych paszportów,
17) Systemu Informacyjnego Schengen (SIS),
18) Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS),
19)  Zintegrowanego Systemu Ewidencji II administrowanego przez Straż 

Graniczną, zwanego w KSIP „ZSE SG”,
10) Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego w KSIP „KRS WWW”,
11)  krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzo-

ziemców o nazwie „System POByT”,
12)  rejestrów w sprawach małego ruchu granicznego, zwanych w KSIP 

„MRG WWW”,
13)  Europejskiego Systemu Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy (EU-

CARIS).

W KSIP rejestruje się i przetwarza informacje o:
1)1 osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarże-

nia publicznego;
2)1 nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę 

jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego;
3)1 osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsa-

mość, a także o zwłokach o nieustalonej tożsamości;
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4)1osobach poszukiwanych:
a)1 ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedli-

wości,
b)1uznanych za zaginione, zwanych dalej „osobami zaginionymi”.

Informacje o osobach wprowadza się w formie rejestracji:
1)1procesowej,
2)1operacyjnej,
3)1dozoru Policji,
4)1zatrzymania,
5)1poszukiwania,
6)1zaginięcia osoby,
7)1notowania kryminalnego,
8)1legitymowania,
9)1zakazu (nakazu).

W KSIP rejestruje się m.in. informacje o:
1)1 wydarzeniach podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu dyżurnemu 

Komendy Głównej Policji oraz dyżurnym w komendach wojewódz-
kich (Stołecznej) Policji zgodnie z katalogiem rodzajów wydarzeń, 
określonym w przepisach regulujących organizację służby dyżurnej 
w jednostkach organizacyjnych Policji oraz o wydarzeniach podlega-
jących obowiązkowi rejestracji dla celów Biuletynu KSIP, 

2)1 podmiotach związanych z przestępstwem ściganym z oskarżenia pu-
blicznego, 

3)1 rzeczach, przedmiotach, dokumentach, broni palnej, zabytkach (w tym 
dziełach sztuki), zwanych dalej „rzeczami”, związanych z przestęp-
stwem lub wykroczeniem oraz posiadających numery umożliwiające 
ich jednoznaczną identyfikację.

Podstawowymi formami rejestracji informacji o osobie podejrzanej są re-
jestracja operacyjna oraz procesowa osoby. Dodatkowymi formami rejestra-
cji informacji o osobie podejrzanej są:

1)1rejestracja poszukiwania osoby, 
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2)1rejestracja zatrzymania osoby, 
3)1rejestracja dozoru Policji, 
4)1rejestracja notowania kryminalnego osoby, 
5)1rejestracja legitymowania osoby, 
6)1rejestracja zakazu (nakazu).

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę przedstawione informacje na temat zakresu informa-

cyjnego oraz funkcjonalności Krajowego Systemu Informacyjnego, można 
sformułować następujące wnioski:

11.  System zapewnia realizację ustawowych zadań Policji.
12.  Umożliwia wykonywanie analiz na temat zagrożeń w obszarze bez-

pieczeństwa publicznego.
13.  Zapewnia koordynację zainteresowań tymi samymi obiektami.
14.  Umożliwia korzystanie za pomocą dodatkowych aplikacji z innych 

zasobów informacyjnych.
15.  Gromadzi centralnie informacje dotyczące osób posiadających ze-

zwolenie na broń.
16.  Stanowi ogromne wsparcie dla realizacji czynności przez pion docho-

dzeniowo-śledczy.
17.  Wykorzystywany jest przez tzw. łowców cieni.
18.  Stosowany jest do realizacji zadań „Archiwum X”.
19.  Wspomaga zadania realizowane przez inne służby.
10.  Zasila zasób informacyjny Krajowego Centrum Informacji Krymi-

nalnych.
11.  Umożliwia dostęp do danych w trybie bezpośrednim i rzeczywistym, 

co przy realizacji zadań związanych np. z poszukiwaniem utraconych 
pojazdów lub osób jest wręcz nieocenione.

Oczywiście, poza wybranymi korzyściami, jakie daje funkcjonowanie 
KSIP, należy mieć na uwadze jego dalszy rozwój. 

Utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych pociągają za sobą 
trzy istotne kwestie:

1.  Środki finansowe na utrzymanie i rozwój.
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2.  Zdolności kadrowe pozwalające na samodzielne wykonywanie wszyst-
kich czynności programistycznych i administracyjnych.

3.  Możliwości kadrowe w obszarze rozwoju – wprowadzania niezbęd-
nych funkcjonalności.

Biorąc pod uwagę, że System działa w obszarze jawnym i niejawnym, na-
leży stwierdzić, iż Policja posiada jeden z najlepszych w Polsce i na świecie 
scentralizowanych systemów policyjnych, pozwalający na jednoczesny do-
stęp do danych dla kilkudziesięciu tysięcy funkcjonariuszy na terenie całego 
kraju ze stanowisk stacjonarnych oraz mobilnych.
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